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Sveicināts, lasītāj! 

Otrais semestris strauji tuvojas beigām. Pavasara un pat vasaras gaiss virmo arī 

skolā. 9. un 12. klašu skolēniem 16.maijā zvans uz stundu skanēja pēdējo reizi. 

Patiess prieks par 5.-8.klašu skolēniem, kuri jau bauda vasaras brīvlaiku, jo visu 

mācību gadu viņi ir spējuši cītīgi strādāt, lai liecībā saņemtu vērtējumus no 7-10, kā 

teikt – sūrs darbs – saldi augļi. 

Šis mācību gads lielā mērā aizvadīts APU zīmē. Vai esam kļuvuši savādāki, 

pieklājīgāki un apzinīgāki? Katram pašam uz to godīgi jāatbild. 

Otrais semestris ir garš, varbūt nogurdinošs, bet tas arī daudz ļauj paspēt 

iemācīties.  

Kā 10.maija ikgadējā pilsētas, novada un valsts olimpiāžu un konkursu 

apbalvošanas ceremonijā LOC teica skolas direktore Inta Korņējeva: „Olimpiādēs un 

konkursos šogad godalgoto skolēnu ir vairāk kā visus citus gadus, salīdzinot ar skolēnu 

skaitu skolā. Agrāk skolēnu bija vairāk, toties tagad konkursu uzvarētāju ir vairāk. Tas 

priecē.” 

Ceriņu un maijpuķīšu smaržai vēdījot gaisā, atcerēsimies, ka tikai pēc labas 

atpūtas ir iespējams kvalitatīvs darbs. Lai Jums visiem skaista un baudāma šī vasara! 

Redaktore sk.G. Zemarāja



ZZ ČEMPIONĀTS KURZEMĒ 
 

Šķiet, ka tik liela atsaucība ZZ Čempionātam kā 

šogad mūsu skolā vēl nebija bijusi. Pēc mājas darba 

(„Slepenā misija. Labais darbs -pārsteigums”) 

iesniegšanas no mūsu skolas pusfinālam tika izvēlētas 

trīs klases- 10.klase, 8.A un mēs – 5.B. Mūsu mājas 

darbs patiešām bija slepena misija un pārsteigums. Par 

savu upuri, protams, labā nozīmē, izvēlējāmies mūsu 

pirmo klases audzinātāju Agitu Dreimani. Ieradāmies 

jau SEPTIŅOS no rīta uz skolu ar milzīgu dzeltenu 

tulpju klēpi un paslēpāmies skolotājas kabinetā. 

Iedomājieties viņas pārsteigumu, kad viņa slēdza vaļā 

durvis!... bet tur mēs ar spilgtu jo spilgtu pavasara 

dzelteno tulpju jūru. Ļoti ceram, ka skolotājas 

Dreimanes prieks par pavasara pārsteigumu un paldies 

par četriem kopā pavadītajiem gadiem bija patiess! Lai 

nu kā, bet ZZ komandai patika, un mēs saņēmām 

uzaicinājumu 14.maijā piedalīties pusfinālā Kuldīgā. 

Braucām kopā ar ZZ Čempionāta 

profesionāļiem – 8.A. Skolotājas Zommeres klase 

piedalījās jau trešo reizi. Ir teiciens: „Trīs lietas – labas 

lietas, ceturtā no visas sirds”. Nu tad mēs novēlam 

viņiem ceturtajā reizē tikt līdz finālam. 

Tas tik bija pasākums!!! 4.-5.klašu posmā 

piedalījās 32 klases. Pēc gājiena bija iesildīšanās, kuru 

vadīja Zī un Zē, tad bija jāpiedalās septiņās stafetēs un 

noslēgumā pēc „akmens, šķēres, papīrītis” principa 

turnīrā „ninza, mednieks, lācis”. Izbaudījām, šķiet, 

visas iespējamās emocijas, dabūjām Zī un Zē 

autogrāfus uz rokām, kājām un sejas, redzējām Māra 

Štromberga riteni, sadzērāmies „Mangaļa” ūdeni, 

saēdāmies saldējumus un Herkulesa auzu putras, bet 

līdz finālam netikām. Mūsu sauklis „ZZ +5.B = 

UZVARA.JĒĒĒ!” šoreiz rezultātus nedeva. Bet mēs 

taču esam liepājnieki un tukšā palikt nevaram. Mūsu 

klases kapteine Elīze Šēfere saņēma ZZ komandas 

simpātijas balvu (no 32 kapteiņiem balva m-ū-s-ē-j-a-

i)! 

Pēc sacensībām baudījām brīvo laiku Kuldīgā, 

kamēr 8.A mērojās spēkiem ar sava posma 32 

komandām. Brīvā laika baudīšanu neaprakstīsim, jo tas 

nav šī raksta mērķis. Varbūt, ja nu vienīgais, ko varam 

teikt – Hesītis visur garšo vienādi! 

ZZ Čempionāt 2015, mēs jau Tevi gaidām! 

 

 
Piedzīvojumiem pilnu vasaras brīvlaiku vēlot 

KRĀSAINIE BURBUĻI jeb 5.B 

 

 
 

 
  



Lonita Bumbule no 8.a klases stāsta: 

 
„Izbraukšanas rīts bija pavēss. Un mēs 

braucām abas klases kopā. 8.a klases meitenes vēl 

steidza pabeigt svārkus, kuri bija veidoti no plēves 

ar dažāda lieluma uzlīmētiem līmpapīra 

bumbulīšiem. Mums bija melni krekliņi un franču 

bizes. Zēni bija ar melniem šortiem un oranžajiem 

skolas krekliem. Mums bija arī devīze:”8.a 

vislabākie, jautrākie un foršākie! Skriesim, 

lēksim, dejosim, uzvaru mēs iegūsim!” 

 

Kā katru gadu mēs nostājāmies, lai ietu 

zālē, šogad uzdevumos bija daudz jāfotografējas. 

Bija jāattēlo vilciens, jārāda muskuļi, selfijs, 

piramīda, fotogrāfija ar citu klasi, un katrā bildē 

bija jābūt 9 cilvēkiem. 

 

Vēl ar puļķi vajadzēja sist savas krāsas 

bumbiņas, bet citiem bija tās jāvāc. Ar starp kājām 

ieliktu nūju bija jāpaņem saldējumi, kuri bija 

izmētāti. 

 

Bija arī dažādi jautājumi, uz kuriem 

atbildēt, piemēram, cik liels ir volejbola laukums, 

cik spieķu ir vienai riepa un citi. 

 

Brīvajā laikā daudzas meitenes aizskrēja 

fotografēties ar Zī un Zē puišiem no reklāmas. 

Kad sauca klases, kuras ir tikušas tālāk, mēs jau 

sapriecājāmies, jo teica 8.a no Liepājas, bet tā bija 

1. ģimnāzija. 

 

Atpakaļceļā visi kļuva draudzīgāki, dalījās 

ar ēdieniem un smējās. Mēs uz ZZ čempionātu 

braucam jau 3.gadu, bet tā arī tālāk neesam tikuši. 

Tas nekas, jo gan jau mums nākamreiz paveiksies, 

un tas ir jauki pavadīts laiks!  

 

 

 

 

 
 



Labo darbu prieks radošuma nedēļā 
 

Pirms Lieldienu brīvdienām mēs bijām 

ierauti interesantā pasākuma – radošuma nedēļā, 

no kuras katrai klasei ir daudz ko atcerēties. 

Otrdienas pēcpusdiena Raiņa parkā, kura 

tika pavadīta kopā ar skolotājiem un vecākiem, 

veicot patiešām ļoti interesantas stafetes, bija īsts 

grūdiens pretī pavasarim. Darba steigā spējām 

sasmaržot pirmo zāli un koku pumpurus, dzirdēt 

putnus, skriet un priecāties par to, ko kopā varam 

paveikt. 

 
Trešdiena bija interesanta ar to, ka katrā 

klasē notika meistarklases pasākums – interesants, 

izglītojošs un vienkārši cilvēcīgs, jo meistarklasēs 

pārsvarā bija iesaistīti vecāki, un mēs taču esam 

viena liela ģimene.  

Vai ne? Te, lūk, varat ieskatīties, ko tad 

citas klases darīja. 

 

 
5.a un 7.c – noklausījās lekciju „VID ienāk skolā 

jeb kas ir un ko dara Valsts ieņēmumu 

dienests” 

5.b apmeklēja ūdenslīdēju mācību centru Karostā. 

5.c un 8.c, un 6.a – iepazina frizieru darbu, 

skatoties, kā top frizūras viņu klasesbiedriem, 

kā arī frizēja paši 

5.d uzzināja kādas prasmes jāapgūst ceļojumu 

aģentūras vadītājam 

6.b, 6.c un 6.d tikās ar pusaudžu kluba „Ceļa 

meklētāji” dalībniekiem un veidotājiem 

7.a iepazina jauno mediju mākslu LiepU 

7.c apmeklēja Liepājas cietumu 

7.d apmeklēja Menča izstādi LiepU un fabriku 

„Liepājas Papīrs” 

8. a piedalījās vebinārā „Prāta kutināšana” 

8.b apmeklēja Liepājas neredzīgo biedrību 

9.a piedalījās nodarbībā „Ineresantā ķīmija” 

9.c apmeklēja” Jauniešu māju’’. 

Bet ceturtdiena (citiem vēlāks laiks) bija Labo 

darbu diena, būt labs gribēja ikviens. Tagad 

ieskatam publicējam, ko skaistu un vērtīgu mēs 

paveicām vienā dienā, bet šādas dienas taču 

vajag vēl, jo mēs kopā varam daudz!  

Labo darbu saraksts: 

5.a – gružu vākšana kāpu zonā no pieminekļa bojā 

gājušajiem jūrniekiem līdz stadionam 

5.b – individuāli labie darbi, par kuriem atskaitījās 

skolotājai 

5.c – 22.kab. galda un klases uzkopšana 

5.d – savas 15.kab. klases uzkopšana 

6.a – sava 14.kab. sakārtošana 

6.b un 6.d – palīdzība Liepājas neredzīgo 

biedrībai 

6.c un 7.c – palīdzība Liepājas dzīvnieku 

patversmei Ezermalas ielā 

 
7.b – nomazgāti un dekorēti zēnu mājturības logi 

Lieldienām 

7.d – klases ģenerāltīrīšana un puķu pārstādīšana 

8.a – 10-07 kab. tīrīšana 

8.b -  logu tīrīšana cokolstāva klasē 

9.b – labiekārtoja skolas puķu dobi 



 

CAD žetoni un rezultāti (5. – 9. klase) 

 

Pamatskolas 

posmā ir 18 klases. Lai 

sasniegtu 3. Līmeni 4.-

6.klasēm vajadzēja 

sakrāt 750 CAD 

kartiņas, bet 7. – 

9.klasēm 900 CAD 

kartiņas. 

 

To veiksmīgi paveica – 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 

6.b, 7.c, 7.b, 8.a, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c. Šo 

klašu skolēni ieguva balvu – 10 balles 

vienā no izvēlētajiem priekšmetiem 

mācību priekšmetiem. 6.c klase izvēlējās 

papildus dienu bez stundām, ar klases 

aktivitātēm. 

6.d klase ieguva augstāko 

balvu – 142 Euro klases ekskursijai. 
 

PIRMAIS LIELAIS EKSĀMENS JEB VELOTIESĪBU IEGŪŠANA MŪSU SKOLĀ 
 

Mēs lielākā daļa jau no mazotnes 

braucam ar riteni. Bet vai ievērojam 

Ceļa satiksmes likuma 24.pantu? Tajā 

teikts, ka braukt ar velosipēdu ceļu 

satiksmē patstāvīgi atļauts personai, 

kura sasniegusi 10 gadu vecumu un 

kurai ir velosipēda vai jebkuras 

kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas 

tiesības. 5.B klase nolēma būt 

likumpaklausīgi pilsoņi un iegūt 

velosipēda vadītāja tiesības. 

Samācījāmies noteikumus, 

piezvanījām, pieteicāmies un 

nokārtojām... Viss tik vienkārši, pat 

CSDD darbinieki paši piebrauc, 

izskaidro sarežģītākās situācijas un 

grūtākos jautājumus un novada eksāmenu! Un viss tik nopietni! No šo noteikumu zināšanām taču ir 

atkarīga mūsu drošība un tuvinieku sirdsmiers. 

Eksāmenā ir 10 jautājumi, un tie jāatbild 10 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pareizi 

atbildēsiet uz 8 jautājumiem. Protams, ne visiem izdevās! Bet cik saviļņojoši ir gaidīt brīdi, kad 

eksaminētājs nosauks pareizi atbildēto jautājumu 

skaitu. Un tad paziņo, ka eksāmens nokārtots, un lūdz 

iesniegt dokumentu fotokartiņu, lai varētu izgatavot 

velo tiesību apliecību. 

Iesakām arī citām klasēm! Mācieties un 

piesakieties nākamajā mācību gadā! CSDD darbinieks 

Arnis Jekste teica, ka ar prieku atkal atbrauks uz mūsu 

skolu un novadīs kārtējo eksāmenu. Bet, ja kādam 

mājās esot jauns ritenis, kuru vecāki nedod lietošanai, 

jo nav droši par jūsu ceļa satiksmes noteikumu 

zināšanām, zvaniet uz CSDD, piesakieties eksāmenam, 

nokārtojiet to individuāli. Un uzrādiet vecākiem velo 

tiesību apliecību. Visa informācija CSDD mājas lapā. 

Iesakām! 

Mums gan vēl palicis viens darbiņš – saņemt apliecības!!! 



 

Kā devītklasnieki atceresēsies pamatskolas skolotājus 
 

Šogad mūsu skolā 13.jūnija izlaidumā uz 

skatuves apliecību par pamatizglītību saņems 

devīto klašu skolēni. 

Šo skaisto un satraukuma pilno brīdi vēl jāpagaida 

un jānopelna, jo priekšā vēl eksāmeni. 

Šo darba pilno un grūto laiku ar nākamajiem 

absolventiem kopā ir viņu lieliskās un izturīgās 

klases audzinātājas: D. Saldeniece (9.A), K. Atāla 

(9.B) un S.Špude (9.C). Viņas redzamas it visur 

un pazib kā bitītes koridoros. Var tikai apbrīnot un 

paust cieņu pret skolotāja darbu.  

Darba gūzmā devītklasnieki tomēr atrada laiku 

atbildei uz pavisam vienkāršu jautājumu no mūsu 

avīzes: 

Kuru skolotāju no pamatskolas gadiem Tu 

atcerēsies un kāpēc? 

 

9.A klases atbildes: 

Sk. Daiga Saldeniece – laba skolotāja un 

cilvēks, ar kuru varēja izrunāties un izstāstīt         

visu, kas uz sirds.  

Stingra labā nozīmē, pašpārliecināta un 

enerģiska. 

Sk. Helita Stālberga – ar labo humora izjūtu 

viņa spēj būt ļoti stingra, un tas ir labi. 

Sk. Arta Krūma ar teicienu: „Jāiegaumē, ka” 

Sk. Zanda Alpa ar savu labo humora izjūtu un 

kārtības uzturēšanu. Ķīmijas stundās garlaicīgi 

nebija. Ar savu gudrību un spēju izskaidrot, 

ļoti interesants cilvēks ar savu morāli un 

humoru. 

Sk. Normunds Knitners ar teicienu: „Rakstām 

jaunā rindiņā ar atkāpīti.” 

Sk. Anda Nāckalna ar jautrajām angļu valodas 

stundām. 

Sk. Artūrs Brics – viņa mācīšanas pieeja un 

modernās mācību stundas ir kaut kas unikāls! 

Sk. Ina Stola – ar to, ka vienmēr deva otro iespēju. 

Viņa ir dāsna, pie viņas nav garlaicīgi. Vienmēr 

saprotoša. Iemācīja ģimeniskas vērtības un visur 

saskatīt pozitīvo. Dalījās ar savu dzīves pieredzi. 

Sk. Janina Bertašute – kā laba matemātikas 

skolotāja, kura izcili prot paskaidrot mācību vielu. 

Viņa mums iemācīja cienīt vienam otru. Viņa 

vienmēr visiem gribēja palīdzēt. Vienīgā 

skolotāja, pie kuras es matemātikā varēju nopelnīt 

10. Viņa ir 5.vidusskolas mamma, vissirsnīgākais 

cilvēks, kādu man ir gods pazīt. Tieši mūsu klasei 

viņa ir devusi tiešām ļoti daudz. 

 

 

 

 

 

9.B klases atbildes:  

Sk. Karina Atāla – jo viņa mani pieskatīja un 

izvilka no nelaimēm 4 gadus, vienkārši ļoti forša 

klases audzinātāja. Par atbalstu un dotajām 

zināšanām. Ļoti sirsnīga un māk mācīt ne tikai 

priekšmetu, bet arī dzīvi. 

Sk. Ineta Leiguda – ar lielajām tabulām mūsu 

kladēs. 

Sk. Anita Gintere – interesanti stāstīja par to, kas 

notika. Viņas stundas ir aizraujošas. Saprotami 

izklāsta vielu.  

Sk. Ineta Melnozola – par vācu valodas 

zināšanām. Viņa ir ļoti izpalīdzīga. 

Sk. Gita Zemarāja – pie viņas bija jautri mācīties, 

jo viņai bija labs humors. Viņa iemācīja mīlēt un 

cienīt dzīvniekus. 

9.B klase ieguva visvairāk CAD žetonus no 

9.klasēm un par to dāvanā saņēma torti.  
 

9.c klase 



 

9.C klases atbildes 

Sk. Jeļena Daģe – labsirdīga, jautra un vienmēr 

pozitīva skolotāja. Viņa ne tikai mācīja, bet 

stāstīja daudz ko interesantu. 

Sk. Ina Stola – nekad nerājās un paskaidroja, kad 

kaut ko nezināju, vienmēr palīdzēja. 

Sk. Anda Nāckalna – ar jautrajām stundām un 

viņas smieklīgajiem jokiem. Ar viņu vienmēr var 

izrunāties, viņa palīdz un ir kā draugs 

visiem skolēniem. 

Sk. Sanda Špude – vienmēr pozitīva, 

palīdz dažādās dzīves situācijās, ir 

diezgan saprotoša. Mūsu klases 

audzinātāja vienmēr ļoti aktīva un 

punktuāla. 

Sk. Anita Gintere – ar interesanto 

mācīšanas veidu un piedalīšanos 

dažādos pasākumos ar mums. 

Sk. Līga Freimane – viņa bija jautra 

skolotāja, ar kuru vienmēr bija 

interesanta. Ar viņu varēja no sirds 

izrunāties, vienmēr uzmundrināja 

skumjos brīžos, palīdzēja un nāca pretī 

katrā situācijā. 

 

Sk. Gunita Kīle – Sisene – jauka un izpalīdzīga, 

palīdzēja piedalīties konkursos, kur var parādīt 

savas vācu valodas zināšanas. 

Sk. Artūrs Brics – vienmēr jokojas, laba humora 

izjūta un labs skolotājs. Visas stundas paiet ar 

humoru un smiekliem. Var reāli runāt par pilnīgi 

visu. Interesantas stundas.  

 

Devītie sūta savus vēlējumus par nākotni 



„Jumītis” koncertceļojumā uz Vāciju.

Izbraukšanas rīts sākās jau ļoti agri. Sešos no 
rīta autobuss izbrauca no mūsu skolas.  Vispirms mēs 
braucām cauri Lietuvai. Gide ceļojuma sākumā izdalīja 
Vācijas un Eiropas kartes, lai varētu sekot līdzi mūsu 
atrašanās vietai. Lai garajā ceļā nebūtu 
garlaicīgi, viņa izdalīja ‘’ceļojuma 
dienasgrāmatas’’, kurās bija krustvārdu 
mīklas, spēles un burtu jūkļi.  

Uz Polijas, Lietuvas robežas mūsu 
autobusu apstādināja, lai pārbaudītu 
dokumentus. Tas ieilga vairāk kā stundu, 
tāpēc arī ierašanās un izbraukšana no 
viesnīcas iekavējās. Kad tikām pāri robežai, 
bija jāmēro ceļš pāri visai Polijai. Kad ceļš 
pāri Polijai bija galā, mēs pie Vācijas 
robežas apmetāmies viesnīcā ‘’Viktoria’’. 
Vakarā iekārtojāmies numuriņos. Rīts sākās 
diezgan agri. Jau agri no rīta mums bija 
jāiet brokastīs viesnīcas restorānā. Pēc 
brokastīm mēs izbraucām no viesnīcas. 

 Pēc neilga laika mēs jau 
atradāmies Vācijā.  Pa ceļam gide mums 
izdalīja jautājumu lapas par Vāciju. Pēcpusdienā mēs 
piestājām pārtikas veikalā. Jau šajā pašā dienā mēs 
nonācām festivāla norises vietā Hāgenā. Hāgena 
atrodas ziemeļu Vestfālenē. Vakarā notika atklāšanas 
svētki ar diskotēku,  mazajiem veikaliņiem un 
kioskiem. Pēc diskotēkas mēs gājām uz mūsu nakts 
mītni. Nākošajā rītā mums bija brokastis. Pēc tam mēs 
braucām uz ūdens atrakciju parku. Atbraucot atpakaļ 
uz Hāgenu, mēs gatavojāmies koncertam un gājienam. 
Gājiena laikā lija lietus un bija auksts. Gājiena laikā 
varēja redzēt dažādu Eiropas valstu tautisko deju 
dejotājus, piemēram, no Francijas, Ungārijas, 
Nīderlandes un vēl daudzām citām valstīm.  Pēc 
gājiena notika koncerts skolas zālē. Vislabāk ir palikuši 
atmiņā ungāru krāšņie tautas tērpi un skaistās dejas. 
Man ļoti patika arī francūžu tautastērps, kurā 

visinteresantākās bija koka tupeles. Daudzām valstīm 
ļoti patika Latvijas dejas, jo tās veido dažādus 
ornomentālus zīmējumus. Lai arī mūzika raustījās, 
neviens neapjuka un prata turpināt dejas tālāk.  

Vakarā notika balle ar orķestri. Pēc tam diskotēka. 
Nākošajā dienā gājienā piedalījās tikai vidusskolnieki 
slikto laika apstākļu dēļ. Pēc gājiena noritēja vēl viens 
koncerts, kurā mēs dejojām paši pirmie.  Pēc 
pusdienām mēs izbraucām no Hāgenas uz jauniešu 
viesnīcu. Šajā  Jauniešu viesnīcā cenšas bērniem 
ieaudzināt strādīgumu, tāpēc pašiem bija jāvāc trauki, 
jāmazgā galdi, jāvāc gultasveļa un beigās jāiznes 
atkritumi. Vakarā mēs devāmies pastaigā pa pilsētu. 
Nākošajā rītā mēs izbraucām uz Serengeti parku.   
Serengeti parkā nosākuma mēs braucām ar Serengeti 
autobusu cauri visam parkam. No sākuma varēja 
redzēt žirafes, bet, kad autobuss apstājās, žirafe 
pastiepa savu kaklu iekšā pa durvīm, un šoferis iedeva 
viņai dažus burkānus. Braucot ar autobusu, vēl varēja 
redzēt lamas, kamieļus, ziloņus un vēl daudzus citus 

dzīvniekus. Iebraucot Āfrikas zonā, varēja redzēt 
tīģerus, baltos tīģerus, lauvas, panteru un 
leopardus. Pēc izbrauciena ar autobusu mēs 
izstaigājām pērtiķu zonu, un gājām uz atrakciju 
parku ar karuseļiem. Pēc Serengeti parka mēs 
devāmies ceļā uz viesnīcu ‘’Nevada’’ Polijā. 
Viesnīca bija skaista. Viesnīcā bija restorāns 
Ēģiptes piramīdas formā. No rīta mēs devāmies 
ceļā uz Liepāju. 

Šī bija lieliska pieredze un iespēja dejot, 
uzstāties, apskatīties uz citu valstu dejām, 
tradīcijām, tērpiem un būt lepniem par latviešu 
dejas raito soli. ir vērts ikdienu pavadīt 
treniņnodarbībās, lai sasniegtu ko skaistu. Paldies 
mūsu skolotājai - Ilzei Jurgilēvičai- par sagādāto 
iespēju! Un arī vecākiem- paldies! 

 Una Edelmane, 7.



Radošā lappuse „Spārni”
 

Dzeltenā diena 

 

Dzeltenā diena ir tik silta, jo laukā dzeltena bumba 

spīd, un cilvēki priekā ik brīdi ir. Tu ej pa ceļmalu 

un ieraugi dzeltenu pļavu. Smaržo  tik dzelteni, un 

acīs laimi var saredzēt. Dzeltenā diena cilvēkiem 

ir laimes diena, un viņi ir silti un saulaini dzelteni. 

Cilvēks dzied dzelteno dziesmu gar jūru ejot, jo 

jūrā dzeltenā bumba iet. Man patīk redzēt dzelteno 

pasauli, tā ir diena, kad smaidīt var un dzīvi 

baudīt. Ziemā es nēsāšu dzeltenus cimdus, jo tie 

mani laimīgu padarīs un dzīve smaidīt liks. Ja 

nevar saredzēt dzelteno dienu, tad uzliec dzeltenas 

brilles, tad viss parādīsies it kā jau tas būtu. Tie 

cilvēki, kas laimīgi grib kļūt, tie cels sev dzeltenas 

mājas un katru dienu smaidot pa māju ies. Ģērbiet 

dzeltenas drēbes, tās jums siltumu un maigumu 

dos! Skrieniet pa dzeltenām smiltīm gar jūru, un 

jūs skriesiet ātrāk par vēju Iedomājieties, ka 

sniegs ir dzeltens, un redzēsiet, ka tas auksts jums 

neliksies, bet gan silts un saulains. 

Alise Krūma 7.c 

 

Rozā diena. 

 

Mana rozā diena ir tāda  diena, kad man viss 

liekas ļoti jauks, pūkains. Tā ir tāda diena, kad ne 

tikai ārēji viss liekas jauks, bet arī iekšēji jūtu to 

pūkainumu sevī iekšā. 

Vislabāk rozā dienu var saprast meitenes. Bieži 

vien meitenes skatās uz pasauli caur rozā brillēm. 

Dažiem tas liekas slikti, bet citiem ne tik ļoti. Man 

liekas, ka skatīšanās caur rozā brillēm nav tik 

traka. Man liekas, ka skatīšanās caur rozā brillēm 

nozīmē to, ka viss ir jauks, meitenīgs un skaists, 

ka ir prieks skatīties uz pasauli. Tā es iedomājos 

savu rozā dienu. Es uzvelku rozā brilles un eju pa 

pasauli, un man viss liekas rozā, ne tikai tiešā 

nozīmē, bet arī pārnestā. Ir vasara, vasaras rīts un, 

izejot ārā no mājām, dzirdu putnus dziedam un 

rotaļājamies pa koku zariem. Bērni spēlējas, un, 

izejot ārā, jūtu svaigu vasaras gaisu, nevis pilsētas 

automašīnu smakas, kas nav patīkamas. Tāda 

diena manā sejā un pretimgājēju sejās iesākas ar 

smaidu.  

Tā ir silta un pūkaina sajūta, ko radi, kad palīdzi 

kādam nelaimē nokļuvušam nav svarīgi, vai tas ir 

cilvēks vai dzīvnieks. Tā izpaužas rozā dienas 

sajūtas un emocijas. Es ceru, ka arī citiem liekas 

šāda diena jauka, pūkaina un rozā, ar rozā smaidu 

sevī iekšā.  

Sabīne Vileike 8.c 

 

 

Oranžā diena. 

 

Oranžā diena ir diena, kurā viss notiek labi. Saule 

spīd visu dienu, un visi ir priecīgi. Tā noteikti ir 

vēla rudens diena, tikai tāda kā vasarā. Kokiem 

lapas paliek oranžas, un bērni nokritušās lapas 

lasa. Debesis arī paliek oranžas. Pēdējās oranžās 

puķes zied. Oranža zāle, oranža māja, oranžs viss. 

Ejot pa ielu, rokā iekrita koka lapa. It kā parasta 

lapa, bet sajūta, ka visa daba  tev rokās būtu. Pie 

parka strūklakas sapulcējušies daudz cilvēku. Viņi 

skatās uz saules oranžo atspulgu ūdenī, kurš 

laistās visās varavīksnes krāsās. Cilvēku acīs 

mirdz oranžs prieks. Koka pakājē oranžas skudras 

savu ikdienu dzīvo- skrien, nes, rok un nekad 

nepagurst. Man ļoti patīk skatīties skudru pūžņa 

oranžajā rosībā. Kad oranžās dienas sāk palikt 

īsākas par naktīm, un pasaulei sāk trūkt krāsu, tad 

krāsas ir manā sirdī. Tur ir silts un vieta tam, ko 

nekad neaizmirstu. 

Kristaps Rugevics 7.c 

 

 

Zaļā diena 

 

Ir iestājies zaļais pavasaris, kad viss plaukst un 

zied. Šī būs mana zaļā brīvdiena. Visapkārt viss ir 

zaļš, saule spīd ļoti spoži. No rīta dodos 

pastaigāties ar mazo sunīti. Mēs ejam uz lielo, 

zaļo mežu, kurā ir daudz mazu, zaļu eglīšu. Ieejot 

mežā, ir jūtama skujkoku zaļā smarža. Suns man 

pēkšņi atnesa kociņu ar zaļām lapām. Aizmetu 

kociņu un apsēdos uz celma, kurš bija apaudzis ar 

zaļām sūnām. Izstaigājuši lielāko daļu meža, 

dodamies mājās cauri pļavai. Visa pļava smaržo 

pēc svaigas zaļas zālītes. Putni dzied pavasara jeb 

zaļo dziesmu. Pie mājas krūmos ieraugām vēl 

zaļus, neizplaukušus pumpurus. Mājās izdomāju 

uztaisīt veselīgās, zaļās brokastis. Pēc brokastīm 

paņemu zaļo bumbu un dodos laukā. Mēs 

spēlējam zaļo spēli, ko sauc par futbolu. Pēc 

spēles eju ēst pusdienas. Pusdienās bija zaļā 

biezzupa. Vēlāk lasīju zaļo pasaku. Zaļā diena 

paskrēja tik nemanāmi ātri, ka bija laiks iet gulēt. 

Novēlu katram izdzīvot kādu savu zaļo dienu! 

Amanda Tautiete 7.c 

 

 



Palīdzi dzīvnieku patversmēm! 
6. un 7.c klases kā Labo darbu izvēlējās 

palīdzību Liepājas dzīvnieku patversmei 

Ezermalas ielā 11. 

Kā palīdzēt? 7.c klases skolēni vispirms 

sazvanījās ar patversmes vadītāju Anželu 

Dolmatovu, lai noskaidrotu, palīdzības jomas un 

vizītes laiku. 

22. aprīlī bija brīnišķīgi saulaina un silta 

diena. Apmēram pus klase  gandrīz vai skriešus 

devās pie kaķiem un suņiem, tik ļoti mums 

gribējās viņus iepriecināt. 

Daļa klases skolēnu ziedoja naudu, lai mēs 

varam nopirkt to, kas visvairāk vajadzīgs. 

Mēs bijām ļoti priecīgi, ka mums iedeva 

pastaigai 9 suņus! Tie visi bija tik skaisti, apaļi, 

spīdīgi un draudzīgi suņi! Katrs centās nopirkt 

savam draudziņam kārumu standziņas, lai labāk 

iepazītos. Un tad mēs devāmies prieka, saules un 

laimes pilnā pastaigā. Izrādās, ka ap patversmi ir 

lielisks pastaigu ceļš, kurš ved gar Liepājas ezera 

malu, cauri ziedošu ķiršu un ābeļu dārziem un 

aizved uz putnu novērošanas torni pašā ezerā. Pa 

ceļam mēs uzēdām, mīļojāmies, suņi varēja 

pabradāt ezerā, lai atvēsinātos un padzertos. 

Draudzīgā 

kompānija 

bez 

kavēšanās 

uzkāpa 

putnu tornī 

un ļāvās 

vēja un 

cilvēka roku 

glāstiem. 

Skatoties 

fotogrāfijās, 

redzama 

patiesa 

laime gan 

suņu, gan 

mūsu acīs. 

Suņiem nopirkām lielo (25 kg) sausās 

barības maisu. Tā – mūsu dāvana. 

Apbruņojušies ar kaķu konserviem, 

devāmies samīļot mazos murrātājus, kuri jau 

varēja iet savā āra voljērā paspēlēties svaigā gaisā. 

Mūsuprāt, ir pārdomāti un jauki, ka uz 

vietas patversmē var iegādāties kvalitatīvu suņu 

un kaķu pārtiku, smiltis, kārumus. Nav jānes 

smagumi, jo ir gabaliņš, ko iet un šeit piedāvāta 

tiek lieliskas kvalitātes barība. 

Mēs izjutām milzīgu gandarījumu, ka 

varējām sniegt dzīvniekiem pašu svarīgāko – 

patiesu mīlestību, lai viņi spētu noticēt, ka drīz 

būs tā diena, kad cilvēks dosies ar viņu uz īstām, 

siltām, tīram, garšīgām mājām.  

Paldies patversmes vadītājai un cilvēkiem, 

kuri ikdienā veic šo sirds darbu!  

Esi atsaucīgs arī Tu un savā vasaras 

brīvlaikā apciemo viņus! Kopā ar pieaugušo (no 

18 gadiem) izved sunīšus pastaigā! Viņu ir daudz, 

un katrs grib saulītē sildīties, ošņāt, bradāt, lēkt, 

priecāties, nevis caur restīti skatīties uz pasauli. 

Palīdzi! Tas ir tik maz un reizē tik daudz priekš 

katra no viņiem. 

7.c klases skolēni un kl. audz. sk. Zemarāja 

 
 
 
 
 
 
 


